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Tóchstaathet'smulbos'alseenhuis
Wieeennieuwwoordinhodu- is een fantastisch middel om een
nieuw tzicht ofbegdp in het bewustceert,kannietvoorzienhoehet zijn van de samenleving te verankeren.
zichontwikkelt.Zozorgdehet Drie jaar geleden zijn wij hier bewust
mee begonnen, toen wij ons inzetten
'smulbos'
dit voorjaar
voorhila- voor de terugkeer van de bijna uitgeriteit enverwarringeneindigde storven techriek varl het vlechten van
heggen, als alternatiefvoor het kille,
in denieuwe-woorden-toptien.levenloze prikkelfuàad in weil,anden
TAÁIVERNIET'WING
Thomasvan Slobbe
et gebeurt niet vaak datje
de geboorte van eeDwoord
van nabij mee kan rnaken,
Afgelopen voorjaar oveÍkwam het
mij, toen ik het begrip 'smu.lbos' inlroduceerde.
'Smulbos' scoort dit jaar hoog in de
toptien van nieuwe woorden. Maar de
media giilgen al gauw met de betekenis r"n het woord op de loop. Als een
opstandigepuber is dit woord de wereld ingetÍokken.Eenlevendetaal valt
met te stlrren.
BinÍren de natuurbescherming,
waar ik als directeur van Stichting
wAarde werkzaam ben. is het van
groot belang dat we ons keer op keer
blijven inzetten voor het 'opfrissen'
van de waardering vall mensen voor
natuur. IÍr een snel veratderende safiênleving raken de beelden die men
van natuur heeft. suel achterhaald. Ze
worden gauw stoffig en oubollig. Een
fiisse blik is goud waard.
De introductie van nieuwewoorden
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aanslootbij een rijke Nederlandse
traditie van kastanjerapen en bessen
plukken, werd achteloos terzijde geschoven.
Ziedaarde macht van de media en
de gillige geboorte van een woord. Er
ontstond een heuse mediahpe, die
overigenseven snel weer wegtrok als
hij was opgekomen. Toen de storm
Het vlechten varlheggen kende een rijging liggen was de nieuwe definitie
ke haditie in ons liurd, maar was sinds
van het woord een feit: het beÍofeen
de EersteWereldoorlog in Ép tempo
bos'alleenvoor allochtonen'.Zo komr
in de vergetelheid geraald. Er bestond
het waa$chijnlijk in de woordenboegeeDgoed woórd voor. VaIt oudsher
ken en zo wordt het door yelen ook
had men het soms over 'gevlochten
beoordeeld.
heggen, hagen en houtwallen', sofirs
Men kan zich aftragen ofons geover 'gelegdeheggen' en soms over
dachtegoedwel zoveel aandacht en
'getulmde heggeD'.
impact had gehad als diverse media
Met de introductie wn het woord
inperking
Peuters
sóa.Il€len
buitm
hetbospad.
'vlechtieg' lxeeg
FOTOEPA niet tot de spraalorakende
meteen ook het bevan het begrip 'smulbos' waren overgrip een plaats in ollze samer eving.
gegaan.En terreinbeherendeorganisaVeel mensen hebben inmiddels van dit duceerde'fiaudeland' scoren hoger.
kel meende de redactie in vette letters lies hadden natuurlijk best door dat
woord gehoord - het is opgenomen in
Vanafhet moment, begin april, dat wij te moeten zetten: 'Smulbos speciaal
onzeinzet zich vooral íchtte tegende
de Dikke van Dale - en de landschaps- het begrip lanceerden, schroomden de voor allochtonen'.
doorgeschotenregelneverij waardoor
elementen zijn ook steedsvaker op de media nief om het woord een geheel
ln de dagendie volgdenstond de be- men tegenwoordig in bijna geèn enïel
velden temg te zien.
andere betekenis te geven. Waar het
heffende lqant vol met irgezoDden
natuuÍgebied nog van het pad af mag
Een ander woord waar wij momenwoord'smulbos' oorspronkelijk stond brieven en artíkelen waarin wordt ge
of een plant ofboom zelfs maar aan
teel aan werken is 'struinrecht': het
voor ,,een bos waadn autochtonen en
fulnineerd tegen h€t feit dat er geeD
Ínag raken.
recht om gewooDdoor bossenen velallochtonen traditionele lekkernijen
autochtonen in die bossenmogen koDe meestevan deze organisatieserden te struinen zonderdat verbodsbe- als bessen,wilde paddestoelenen tam- men. De toon was gezet. Interviews en keDren inmiddels dat daarbij veel
palingenje aaDalle kanten in je bewe- me kastanjes kunnen plukken" werd
ingezonden brieven van mijn kantmensen nodeloos van de natuur worgingswijheid belemmeren.
de betekenis al gauw omgebogentot
waarin wij erop wezen dat het ons
den yerweemd. Een organisatie als
'eeDbos louter
De impact varl het woord 'smulbos'
ging om een meer zintuiglijke belevoor allochtonen'.
Staatsbosbeheerstelt ook steedsmeer
is vele Íralen grote! dan bovengeDe Telegraaf'itraal<te
op 6 april voor
ving van de natuur voor alle Nederlan- natuugebieden helemaal open en
noemde voorbeelden. In de toptien
het eerst melding van het begïip. tnders, werden eenvoudiggenegeerd.
plant langs bosranden zelfs lekkere
yan nieuwe Nederlandsewoorden
het bewuste artikel werd correct weer:- Ook de nadere toelichting van ons, dat bessenaaÍr.Het concept van een 'lekanno 2004 staat dit wooÍd op de vieÍde gegevendat het gaat om ,,bossenom
wij weliswaar op de gedachtevan
ker landschap' staat als een huis.
plaats. Slechts de twee Maanse woorvan te smullen, waarbij zowel allochto- 'smulbossen' waren gekomen tijdens
den - 'superministerraad' en 'megami- nen als autochtonen van halte welkom gesprekken met dive$e allochtoDen,
Drs.ThomasvanSlobbeis algemeen
nisteuaad' - en het door de SPseïntnÈ. zjjn". Bovendit op zich dusjuiste arti- maar dat het conceDtoverduideliik
directeur lan Stichting wAarde.

